
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wspólny zakup energii elektrycznej dla Gminy Miasto Pionki i jednostek organizacyjnych

 Załącznik nr 1do SIWZ

...........................................................   Gmina Miasto Pionki 

........................................................... Urząd  Miasta Pionki 
 / nazwa Wykonawcy(ów), dokładny  adres /

Tel./fax .............................................. ul.  Aleja Jana Pawła II 15 
26 - 670  Pionki 

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przedkładamy niniejszą ofertę:

1.     Oferujemy wykonywanie dostaw energii elektrycznej dla Gminy Miasto Pionki i jednostek 
organizacyjnych od 1 lutego 2014r. do 31 stycznia 2015r., zgodnie z opisem i wymogami oraz w 
zakresie przewidzianym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz 
na warunkach określonych we wzorze umowy, będącym załącznikiem Nr 2 do specyfikacji, za cenę

         ryczałtową brutto realizacji całego zamówienia w wysokości: ........................................................ zł
 
        (słownie: .................................................................................................................................................
       
        ..............................................................................................................................................................). 

        Wynagrodzenie powyższe jest naliczone łącznie z podatkiem VAT w wysokości ...........  %. 

UWAGA! Cena oferty została obliczona z uwzględnieniem wzoru wskazanego w SIWZ oraz 
następujących cen jednostkowych energii elektrycznej brutto:

Lp. Grupa taryfowa Cena jednostkowa 
brutto/kWh

A B C
1 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 

C-11 (965.783 kWh)
zł

2 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
C-12B – Dzień ( 312.549 kWh)

zł

3 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
C-12B – Noc ( 505.274 kWh)

zł

4 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
C-21 ( 412.598 kWh)

zł

5 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
B-23 – Szczyt poranny ( 619.796 kWh)

zł

6 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
B-23 – Szczyt popołudniowy ( 436.285 kWh)

zł

7 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
B-23 – Reszta doby ( 2.276.981 kWh)

8 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
G1 ( 24.570 kWh)

zł
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9 dla punktów odbioru energii rozliczanych w grupie taryfowej 
G11 ( 40.100 kWh)

zł

2.    Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. W 
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).

3.    Ww. przedmiot zamówienia (dostawy) będzie wykonywany w terminie: od 1 lutego 2014r. do 31 
stycznia 2015r.

Uwaga! Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej na warunkach wynikających z oferty dla
poszczególnych Odbiorców końcowych nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
energii elektrycznej czynnej przez Sprzedawcę z tym Odbiorcą końcowym, z uwzględnieniem
terminów rozwiązania dotychczasowych umów sprzedaży energii elektrycznej obowiązujących 
Odbiorców końcowych.
Z przyczyn  formalno-prawnych  zamawiający dopuszcza zmianę  terminu rozpoczęcia  wykonania 
zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu wykonania zamówienia do 31.01.2015r.

4.    Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dochowując należytej staranności ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (wraz z załącznikami) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń i 
akceptujemy jej treść oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i do 
właściwego wykonania zamówienia. 

5.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.     Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami / przy udziale podwykonawców*)
        Podwykonawcom zamierzamy powierzyć (zlecić) do wykonania n/w zakres prac (część 

zamówienia): ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

7.    Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w terminie i miejscu 
ustalonym przez Zamawiającego. Wszystkie postanowienia wymienionej umowy zostały przez nas 
zaakceptowane i przyjmujemy je za istotne. 

8.    Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określone w 
art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.), a mianowicie:

1)     posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)     posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)    dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;
4)    znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;

9.    Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o zamówienie publiczne z 
powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych**)  (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. 
zmianami).
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10.   Oświadczamy, że:
1)     posiadamy zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna nr …. 
z dnia ….............................zawartą na okres  ….................................................... *** lub

2)    zobowiązujemy się zawrzeć, nie później niż do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi sprzedaży 
energii elektrycznej czynnej (podpisania Umowy generalnej sprzedaży energii elektrycznej czynnej 
z Zamawiającym), umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym 
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna ***

11.  Do niniejszej oferty dołączam dokumenty wymienione w pkt. VI specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

....................................................                           ........................................................................
              / miejscowość,  data /                                                           podpis osoby / osób / uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*   niepotrzebne skreślić
** w przypadku składania oferty przez konsorcjum oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 

1 Prawa zamówień publicznych musi złożyć każdy ze wspólników konsorcjum 
*** proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź - niepotrzebne skreślić
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